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ASUINHUONEISTONVUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN
Irtisanonhallussani olevan huoneiston
vuokrasopimuksenosoitteesta:
Huoneisto on vapaa käytöstäni (pvm):
Irtisanomisaikaonkalenterikuukausi.Irtisanomisaika lasketaan kuluvan kuukauden viimeisestä päivästä alkaen.
Kaikkienvuokrasopimuksellaolevien on allekirjoitettava irtisanomisilmoitus. Olen lukenut asunnonirtisanomiseen
liittyvät oheisohjeistukset (sivut 1-3).

Kuusamossa_____/_____/20

Allekirjoitus
Puhelinnumero:

Kuusamossa_____/_____/20

Nimenselvennys

Sähköposti:
Uusi osoite:

Allekirjoitus
Puhelinnumero:

Nimenselvennys

Sähköposti:
Uusi osoite:

Asukkaantilitiedot
*Tilitiedot pyydetään sitä varten, jotta poismuuttavalle asukkaallevoidaan tarvittaessa maksaatakaisin taloyhtiön
tilille maksettu vakuustai vesimaksuennakko.
Tilinumero:

Tilinomistaja:

Asunnonesittely irtisanomisaikana
Vuokranantajalla on oikeusesitellä asuntoa irtisanomisaikanauusille vuokralaisille. Esittelyaika sovitaan poismuuttavan vuokralaisen kanssa. Asunnostakiinnostuneet ovat yhteydessäpoismuuttavanasukkaanirtisanomisilmoituksessailmoittamaan puhelinnumeroon-asunnon näytön sopimiseksi molemmille osapuolille sopivaan ajankohtaan.
Muussatapauksessavuokranantaja esittelee irtisanomisaikana katsomanaan ajankohtana -poismuuttavalle asukkaalle etukäteen asunnonnäytöstäpostitse tai puhelimitse tiedottaen. Joustavuuden kannaltaon toimivin vaihtoehto, että poismuuttavavuokralainen esittelee asuntoa mahdollisenvuokralle tulevan yhteydenoton myötä -itselleen ja vuokralle tulevalle sopivanaajankohtana.

Internet-yhteydet, sähkösopimusja muuttoilmoitus
Vuokralaisentulee ilmoittaa operaattorilleen internet-yhteyteenliittyvät muutoksetja irtisanoa omasähkösopimuksensaomallesähköyhtiölleen. Sähköyhtiösi yhteystiedot löydät esim. sähkölaskustasitai sähkösopimuksestasi.
Huomioi/tarkistasähköyhtiöltäsi sähkösopimuksesiirtisanomisaika!
Poismuuttavan tulee tehdä muuttoilmoitusmaistraatillehyvissäajoin ennenmuuttoa. Maistraatista tieto päivittyy
valtakunnalliseen väestötietojärjestelmään. Helpoiten teet muuttoilmoituksen soittamalla ma-peklo8-16muuttopuhelimeenp. 0295535535(maksullinen, myösjonottaminen on maksullista). Voit tehdä ilmoituksen myös internetissä os. www.muuttoilmoitus.fi.Muuttoilmoituslomakkeita saat myös Postista.
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Asunnonennakkokatselmus
•

Asunnossa pidetään tarvittaessa 1-2viikon sisällä irtisanomisilmoituksen saapumisesta ns. ennakkokatselmus,jossatodetaan asunnonyleinen kunto. Kiinteistönhoitaja on vuokralaisen jättämän irtisanomisilmoituksen jälkeen yhteydessä vuokralaiseen sopiakseen asunnonennakkokatselmusajankohdan.

Lähtösiivous
•

Asuntoonsiivottavaennenpoismuuttoa.Hyvin suoritettu lähtösiivous on kohteliasta uutta vuokralaista
kohtaan. Mikäli laiminlyöt lähtösiivouksen, vuokrataloyhtiö siivouttaa asunnonkustannuksellasi.Käytännössä nämä kustannukset peritään maksamastasivakuusmaksusta.

Lähtösiivouksenyleisohje:
• Seinät ja ikkunatpestään joka huoneesta (jos ulkona onpakkasta, pestään ikkunoistavain sisäpinnat).
• Keittiötason ja –kaapistojen pinnat puhdistetaan.
• Liesituulettimen näkyvät osat +hellanlevyt +uuni puhdistetaan. Liesituulettimen rasvasuodatin irrotetaan varovasti ja puhdistetaan. Kylmäkalusteet (jääkaappi/viileäkaappi/pakastin)sulatetaan ja puhdistetaan. Uuni ja kylmäkalusteettulee jättää poistilastaan vedettynä.
• Lattiat imuroidaanja pestään.
• WC:n / kylpyhuoneen / saunanlauteet +lattiat, seinät, lavuaari, peili ja WC-istuinpuhdistetaan. Huom!
Lattiakaivon kannet avattuina ja kaivot puhdistettuna.
• Kattolamppujen sähkörasiat +pyykkikoneenliitäntähana paikoilleen.
• Siivoa ulkoalueiden osalta huoneiston vastuulle kuuluva pihaosa +terassi +parveke ja tyhjennä huoneistokohtainen varasto +luovuta varasto siivottuna.

Asunnontarkastus poismuuttoajankohdassa
•

Muuttoajankohta;kunolet tyhjentänyt asuntosija lähtösiivonnut (kts. lähtösiivouksenyleisohje), ota yhteyttä kiinteistönhoitoon (yhteystiedot sivulla 3) ja sovi asuntoosi lähtötarkastus.Kiinteistönhoitaja suorittaa muuttopäivänäsi (klo 8-16välisenäaikana) asunnon tarkastuksen. Mikäli vuokralainen ei pyydä
kiinteistönhoitajalta tarkastusta, kiinteistönhoitaja arvioi huoneiston kunnonyksipuolisesti.

•

Epäsiisteydestä, puuttuvista tai rikkoutuneista kalusteista tms. olet korvausvelvollinen vuokranantajalle.
Kulut peritään vakuusmaksustasi,ja mikäli tämä ei riitä, loppuosa laskutetaan vuokralaiselta. Luonnollinen asumisestaaiheutuva kuluminenei aiheuta seuraamuksia.

•

Tarkastuksessakäydäänläpi asunnonyleinen kunto, siisteys, kalusteet, sähkölaitteet, valaisimet, pistorasiat, katkaisijat ja muutlaitteet, joiden on oltava ehjiä ja paikoillaan.

•

Avaimetluovutetaanja kuitataanlähtötarkastuksenyhteydessäkiinteistönhoitajalle. Avaimia ei saa lähettää postitse. Jos avaimia ei palauteta, laskutetaan poismuuttavalta lukonsarjoitus.
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Vakuusmaksunpalautus
•

Vakuusmaksunpalautuksenedellytyksenä on, että kaikki vuokrasopimukseen perustuvat velvoitteet
vuokranantajaakohtaanonsuoritettu. Kunsovitut velvoitteet on hoidettu, vuokranantajalähettää pankkiin kirjallisen ilmoituksen vuokravakuuden vapauttamisesta. Ilmoitamme vuokravakuuden vapauttamisesta myös vuokralaiselle, jotta hän voi käydä nostamassapankista vuokralletulovaiheessa asettamansa
vuokravakuuden.
Mikäli vakuuson maksettutaloyhtiön tilille, taloyhtiö maksaavakuudentakaisin asiakkaantilille (kts. sivu
1– asiakkaan tilitiedot). Taloyhtiöntilille maksettuvakuuspalautetaan kolmenviikonkuluessalainmukaisesta muuttopäivästä.
Mikäli vuokralaisella on jäänyt vuokrasopimukseenperustuvia velvoitteita hoitamatta, esim. avain palauttamatta, huoneisto siivoamatta tai vuokria maksamatta,aiheutuneet kustannuksetperitään vakuusmaksusta.Vuokralainen ei voi kuitenkaan automaattisesti käyttää asettamaansa vakuutta esim. viimeisimpäänvuokraan.Jos vuokralaisenasettama vakuusei riitä kattamaanvuokranantajansaatavia, peritään
loput normaalilla perintämenettelyllä korkoineenja perintäkuluineen.

Asukkaanirtisanomisajan palvelut ja palveluyhteyshenkilöt

Irtisanomisilmoitukset, irtisanomiseenliittyvät ohjeistukset, vakuudet
(arkisin klo 9-15)
Toimistosihteeri Kirsti Heikkala p. 0408608948
kirsti.heikkala@kuusamonvuokratalot.fi

Asunnonpoismuuttotarkistukset
(klo 8-16)
Kiinteistönhoito arkisin klo 7-16p. 0400152872
Kiinteistönhoito päivystys (muina aikoina) p. 0401838698
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